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  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  الدورة الرابعة والعشرون

  ٢٠١٥أيار/مايو  ٢٢- ١٨فيينا، 
  من جدول األعمال ٨و ٤البندان 

   مناقشة مواضيعية بشأن متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة
    الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  شر ملنع اجلرمية متابعة نتائج مؤمتر األمم املتحدة الثالث ع

  والعدالة اجلنائية واألعمال التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة 
        الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية

الربازيل وتايلند وتونس والسلفادور والسودان وقطر والكويت واملغرب واملكسيك     
      ان: مشروع قرار منقَّحواململكة العربية السعودية والواليات املتحدة األمريكية والياب

توصي جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي بـأن يوافـق           
  على مشروع القرار التايل لكي تعتمده اجلمعية العامة:

    
      مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية    

  إنَّ اجلمعية العامة،  
لى املسؤولية اليت تقع على عاتق األمم املتحدة يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة    ع إذ تشدِّد  

ــس     ــرار اجملل ــة مبقتضــى ق ــاعي  اجلنائي ــؤرَّخ ٧-جــيم (د ١٥٥االقتصــادي واالجتم  آب/ ١٣) امل
  ،١٩٥٠كانون األول/ديسمرب  ١رَّخ ) املؤ٥-(د ٤١٥وقرار اجلمعية العامة  ١٩٤٨أغسطس 
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األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بوصـفها حمافـل          بـأنَّ مـؤمترات   وإذ تسلِّم  
حكومية دولية رئيسية، أثَّرت يف السياسات واملمارسـات الوطنيـة وعـزَّزت التعـاون الـدويل يف      
ذلك اجملال بتيسري تبادل اآلراء واخلربات وتعبئة الرأي العام والتوصية خبيـارات بشـأن السياسـة    

  دويل،د الوطين واإلقليمي والالعامة على كل من الصعي
ــا  وإذ تســتذكر   ــؤرَّخ  ٤٦/١٥٢قراره ــذي ١٩٩١كــانون األول/ديســمرب   ١٨امل ، ال

أكَّدت الدول األعضـاء يف ُمرفَقـه علـى ضـرورة أن ُتعقَـَد مـؤمتراُت األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة           
اآلراء بني الـدول  والعدالة اجلنائية كل مخس سنوات وأن توفِّر منتدى جلملة أمور، منها تبادل 

واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية وفرادى اخلـرباء مـن خمتلـف املهـن والتخصُّصـات؛      
االجتاهـات واملسـائل   سـتبانة  االسياسـات؛ و صوغ البحوث والقوانني و الجموتبادل اخلربات يف 

  املستجدَّة يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية،
، بشـأن  ٢٠٠٣حزيران/يونيـه   ٢٣بـاء، املـؤرَّخ    ٥٧/٢٧٠هـا  قرار وإذ تستذكر أيضاً  

التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسَّـقني لنتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية الـيت تعقـدها           
األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي، الـذي أكَّـدت فيـه ضـرورة أن تعـزِّز مجيـع        

ق وتتماشــى مــع االلتزامــات املتعهـــد هبــا يف املــؤمترات ومــؤمترات  البلــدان السياســات الــيت تتســ
القمة الرئيسية اليت تعقـدها األمـم املتحـدة، وشـدَّدت علـى أنَّ منظومـة األمـم املتحـدة تتحمَّـل          
مســؤولية مهمــة يف مســاعدة احلكومــات علــى أن تواصــل املشــاركة علــى حنــو تــام يف متابعــة     

يـتم التوصـل إليهـا يف املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية         وتنفيذ االتفاقات وااللتزامـات الـيت  
اليت تعقدها األمم املتحدة، ودعت اهليئات احلكومية الدولية التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة إىل     
  مواصلة العمل على تنفيذ نتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الرئيسية اليت تعقدها األمم املتحدة،  

، ٢٠١٤كـانون األول/ديسـمرب    ١٨، املـؤرَّخ  ٦٩/١٩١ارهـا  قر وإذ تستذكر كذلك  
الذي طلبت فيه إىل جلنة منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة أن تـويل أولويـة عليـا، يف دورهتـا الرابعـة        
والعشرين، للنظر يف اإلعالن الذي سيصـدره املـؤمتر الثالـث عشـر، بغيـة تقـدمي توصـيات، عـن         

بشــأن إجــراءات املتابعــة املناســبة مــن جانــب اجلمعيــة  طريــق اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي،
  العامة يف دورهتا السبعني،

ــا    ــا  وإذ تضــع نصــب عينيه ــؤرَّخ ٦٧/١قراره ، بشــأن ٢٠١٢أيلول/ســبتمرب  ٢٤، امل
إعالن االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة املعين بسـيادة القـانون علـى الصـعيدين الـوطين      

، بشـــأن ســـيادة ٢٠١٤كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨ملـــؤرَّخ ، ا٦٩/١٩٥والـــدويل، وقرارهـــا 
  ،  ٢٠١٥القانون ومنع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف إطار خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام 
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كـانون األول/ديسـمرب    ٢٩، املـؤرَّخ  ٦٩/٢٤٤قرارهـا   وإذ تضع نصـب عينيهـا أيضـاً     
  ،  ٢٠١٥ماد خطة التنمية ملا بعد عام ، بشأن تنظيم مؤمتر قمة األمم املتحدة العت٢٠١٤

 ١٦، املـؤرَّخ  ٢٠١٤/٢٢قرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   وإذ تأخذ يف احلسبان  
، بشأن مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة وخطـة   ٢٠١٤متوز/يوليه 

ة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث     ، وتقريـر املـدير التنفيـذي عـن مسـامه     ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
 )١(،٢٠١٥خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام      عشر ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة يف املناقشـات بشـأن       

  املقدَّم إىل املؤمتر الثالث عشر عمال بذلك القرار،
ــدرك   ــة العامــة     وإذ ُت امللخــص الرئاســي للمناقشــة املواضــيعية الرفيعــة املســتوى للجمعي

، الـيت ُعقـدت يف   ٢٠١٥اجلرمية والعدالة اجلنائية يف خطة التنمية ملا بعـد عـام    بشأن إدماج منع
  )٢(،٢٠١٥شباط/فرباير  ٢٥ويورك يف ني

ــدرك أيضـــاً    ــالن ســـلفادور بشـــأن        وإذ ُتـ ــون "متابعـــة إعـ ــر األمـــني العـــام املعنـ تقريـ
نائيـة وتطورهـا   االستراتيجيات الشاملة ملواجهة التحديات العاملية: نظم منع اجلرمية والعدالة اجل

  )٣(متغري"،يف عامل 
جناح املؤمتر الثالـث عشـر بصـفته واحـداً مـن أكـرب احملافـل وأكثرهـا تنوُّعـاً           وإذ يشجِّعها  

لتبادل اآلراء والتجارب يف جماالت البحـوث والقـانون وصـوغ السياسـات والـربامج بـني الـدول        
ــة واخلــرب      ــري احلكومي ــات غ ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــف امل  واملنظم ــن خمتل ــراد م ــن اء األف ه

  والتخصصات،
 )٤(نـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة    يف تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر مل وقد نظرت  

ــة         ــا الرابع ــة يف دورهت ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــها جلن ــيت قدَّمت والتوصــيات ذات الصــلة ال
  والعشرين،

هـا مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر       للنتـائج الـيت أحرز   عن ارتياحهـا  تعرب  -١  
، مبـا  ٢٠١٥نيسـان/أبريل   ١٩إىل  ١٢ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، الذي ُعقد يف الدوحة مـن  

يف ذلــك إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يف جــدول أعمــال األمــم  

––––––––––––––––– 
  )١( A/CONF.222/5. 

  )٢( A/CONF.222/15. 

  )٣( A/CONF.222/3. 

  )٤( A/CONF.222/17. 



 

4V.15-03441 

 

E/CN.15/2015/L.5/Rev.1

االقتصـادية وتعزيـز سـيادة القـانون     املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحـدِّيات االجتماعيـة و  
الـذي اعُتمـد يف اجلـزء الرفيـع املسـتوى       )٥(وطين والدويل ومشاركة اجلمهور،على الصعيدين ال

  من املؤمتر الثالث عشر؛
نـع اجلرميـة   بتقريـر مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث عشـر مل       مع التقدير علماً حتيطُ  -٢  

  )٦(والعدالة اجلنائية؛
ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة علـى مـا       هاتعرب عن تقدير  -٣  

أجنزه من أعمال يف التحضري للمؤمتر الثالث عشر ومتابعته، وتتوجَّه بالشـكر إىل معاهـد شـبكة    
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية ملسامهتها يف املؤمتر الثالث عشـر، وخصوصـا   

  عمل اليت عقدت يف إطاره؛فيما يتعلق حبلقات ال
إعـالن الدوحـة الـذي اعتمـده املـؤمتر الثالـث عشـر، بصـيغته الـيت وافقـت            تقرُّ  -٤  

  عليها جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الرابعة والعشرين واملرفق هبذا القرار؛  
 لتنظـيم  ،مببادرة حكومة قطـر، بالتعـاون مـع مؤسسـة قطـر      مع التقدير ترحِّب  -٥  

منتدى للشباب للمرة األوىل قبل انعقـاد املـؤمتر، وتعـرب عـن تقـديرها لنتـائج منتـدى الدوحـة         
للشباب حول منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت ُعرضـت علـى املـؤمتر الثالـث عشـر بصـيغتها           

وتشـجِّع الـدول األعضـاء علـى أن تـويل االعتبـار        )٧(يف بيـان منتـدى الدوحـة للشـباب،     الواردة
ب للتوصيات الواردة فيه، وتدعو البلدان الـيت ستستضـيف املـؤمتر يف املسـتقبل إىل النظـر      الواج

  يف عقد منتديات من هذا القبيل؛  
احلكومات إىل أن تضع يف اعتبارها إعالن الدوحـة الـذي اعتمـده املـؤمتر      تدعو  -٦  

جهدها، عند الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية وإىل أن تبذل قصارى 
  االقتضاء، لتنفيذ املبادئ الواردة يف ذلك اإلعالن، وفقاً ألهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة؛

الدول األعضاء إىل أن حتدد اجملاالت املشمولة يف إعـالن الدوحـة والـيت     تدعو  -٧  
ل تتطلــب تــوفري مزيــد مــن األدوات وكتيبــات التــدريب الــيت تســتند إىل املعــايري الدوليــة وأفضــ 

املمارسات وأن تقدم تلك املعلومات إىل جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة لعلـها تأخـذها يف        

––––––––––––––––– 
 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٥(  

  )٦( A/CONF.222/17. 

  )٧( A/CONF.222/16. 
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ــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات         ــب األم ــة ألنشــطة مكت ــد النظــر يف اجملــاالت احملتمل ــار عن االعتب
  واجلرمية يف املستقبل؛

عـين باملخـدِّرات   باعتزام حكومة قطر العمل مع مكتب األمم املتحـدة امل  ترحِّب  -٨  
  عشر، وخباصة تنفيذ إعالن الدوحة؛واجلرمية لضمان متابعة مناسبة لنتائج املؤمتر الثالث 

مببــادرة حكومــة قطــر إنشــاء صــندوق إقليمــي لتعلــيم وتــدريب   ترحِّــب أيضــاً  -٩  
األطفال والشباب املهجرين داخليا والالجئني يف الشرق األوسط، وذلك هبدف دمـج البعـدين   

  جيات وسياسات منع اجلرمية؛ماعي والثقايف يف استراتياالجت
إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يسـتهدف، يف     تطلب  -١٠  

وضع براجمه للتعـاون الـتقين ويف تنفيـذها، حتقيـق نتـائج مسـتدامة وطويلـة األمـد عنـد مسـاعدة           
وحتـديثها وتـدعيمها، وكـذلك تعزيـز سـيادة       الدول األعضاء يف إعادة بناء نظم العدالة اجلنائيـة 

القــانون، وأن يصــمِّم هــذه الــربامج لتحقيــق تلــك الغايــات لصــاحل كــل مكوِّنــات نظــام العدالــة 
  ة متكاملة ومن منظور بعيد األمد؛اجلنائية بطريق

إىل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة أن يواصـل        تطلب أيضاً  -١١  
 )٨(املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،   التقنية الالزمة لتيسري التصديق علـى اتفاقيـة األمـم     توفري املساعدة

 )٩(يــة والربوتوكــوالت امللحقــة هبــا،واتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطن
  افحة اإلرهاب، ولتيسري تنفيذها؛والصكوك الدولية بشأن مك

ق والتنسيق بني مكتب األمـم املتحـدة املعـين    إىل حتقيق املزيد من االتسا تدعو  -١٢  
باملخدِّرات واجلرمية ووكاالت األمم املتحدة املعنية مـن أجـل التوصـل إىل هنـج تـام التنسـيق يف       
إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة األوسـع، وتـدعو املنظمـات    

ري احلكوميـة إىل التعـاون مـع املكتـب يف تنفيـذ      الدولية األخرى والقطاع اخلـاص واملنظمـات غـ   
  الوالية املسندة إليه؛  

إىل جلنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة أن تســتعرض تنفيــذ إعــالن         تطلــب  -١٣  
"متابعـة مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث       يف جدول أعماهلا، واملعنون ثابتالبند الالدوحة يف إطار 

نـع  اجلنائية واألعمـال التحضـريية ملـؤمتر األمـم املتحـدة الرابـع عشـر مل       عشر ملنع اجلرمية والعدالة 
  اجلرمية والعدالة اجلنائية"؛

––––––––––––––––– 
 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩اجمللد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )٨(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦و ٢٢٤١و ٢٢٣٧و ٢٢٢٥املرجع نفسه، اجمللدات  )٩(  



 

6V.15-03441 

 

E/CN.15/2015/L.5/Rev.1

ــر املــؤمتر الثالــث عشــر، مبــا يف ذلــك      تطلــب  -١٤   إىل األمــني العــام أن يــوزِّع تقري
إعالن الدوحة، على الدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة        

على أوسع نطاق ممكن، وأن يلـتمس مـن الـدول األعضـاء تقـدمي مقترحـات        انتشارمهلضمان ا
بشأن السبل والوسائل الكفيلـة مبتابعـة إعـالن الدوحـة علـى النحـو املناسـب، لكـي تنظـر فيهـا           

  جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وتتخذ إجراء بشأهنا يف دورهتا اخلامسة والعشرين؛  
بعــرض حكومــة اليابــان استضــافة مــؤمتر األمــم املتحــدة     رترحِّــب مــع التقــدي   -١٥  

  ؛٢٠٢٠الرابع عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املزمع عقده يف عام 
العميق لقطر، شعبا وحكومة، ملا غمـرت بـه املشـاركني يف     تعرب عن امتناهنا  -١٦  

  فق ممتازة؛املؤمتر الثالث عشر من حفاوة وكرم ضيافة وملا وفَّرته للمؤمتر من مرا
إىل األمني العام أن يقدِّم إليها يف دورهتـا احلاديـة والسـبعني تقريـراً عـن       تطلب  -١٧  

  تنفيذ هذا القرار.  
    

    املرفق    
إعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة     

قتصادية وتعزيز سيادة القانون األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واال
       ومشاركة اجلمهورعلى الصعيدين الوطين والدويل

  حنن، رؤساء الدول واحلكومات ووزراء وممثلي الدول األعضاء،    
يف مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة، املنعقـد    وقد اجتمعنا  

، مــن أجــل إعــادة تأكيــد التزامنــا املشــترك  ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٩إىل  ١٢يف الدوحــة، مــن 
بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحـة اإلجـرام بكـل أشـكاله ومظـاهره، علـى الصـعيدين احمللـي         
والدويل، وبالعمل على أن تكون نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية فعالـة ومنصـفة وإنسـانية وقابلـة     

ــة للج     ــبل الوصــول إىل العدال ــوفري س ــاءلة، وبت ــة وخاضــعة     للمس ــاء مؤسســات فعال ــع، وببن مي
للمســاءلة ونـــزيهة وشــاملة للجميــع علــى مجيــع املســتويات، وبالتمسُّــك مببــدأ كرامــة اإلنســان  

  ومبراعاة واحترام مجيع حقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف كل األحوال،
  وحتقيقاً هلذه الغاية، نعلن ما يلي:  
ات األمــم املتحــدة ملنــع اجلرميــة    نعــرب عــن عرفاننــا وتقــديرنا إلرث مــؤمتر      -١  

سـنة، بصـفتها مـن أكـرب احملافـل الدوليـة وأكثرهـا تنوُّعـاً مـن           ٦٠والعدالة اجلنائية، املمتـد منـذ   
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حيث تبادل اآلراء والتجارب يف جماالت البحوث وتطوير القـوانني والسياسـات والـربامج بـني     
ميثلون خمتلـف املهـن والتخصصـات،     الدول واملنظمات احلكومية الدولية واخلرباء األفراد الذين

هبــدف اســتبانة االجتاهــات واملســائل املســتجدَّة يف ميــدان منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة، وعــن  
تقديرنا لدورها املهم املستمر. ونعترف مبا قدَّمته تلك املـؤمترات مـن مسـامهات فريـدة ومهمـة      

هــات واملســائل املســتجدَّة يف جمــال يف تطــوير القــوانني والسياســات، وكــذلك يف اســتبانة االجتا
  منع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

نؤكِّد جمدَّداً ما تتسم به مسائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة مـن طـابع شـامل       -٢  
ملختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلـك مـن حاجـة إىل إدمـاج تلـك املسـائل يف جـدول أعمـال         

تعزيــز التنســيق علــى نطــاق املنظومــة. ونتطلــع إىل مــا األمــم املتحــدة األوســع نطاقــاً، مــن أجــل 
ستقدِّمه جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف املستقبل من مسامهات فيما يتعلـق بصـوغ وتنفيـذ    
السياسات والربامج الوطنية والدولية يف جمال منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، آخـذةً يف اعتبارهـا     

  عليها.توصيات املؤمترات ومرتِكزةً 
ندرك مـا لفعاليـة نظـم منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا             -٣  

واتِّسامها باإلنصاف واإلنسانية واخلضوع للمساءلة من أمهية كعنصر حموري يف إرسـاء سـيادة   
القانون. ونلتزم باتباع ُنهج مشوليـة وجامعـة يف مواجهـة اإلجـرام والعنـف والفسـاد واإلرهـاب        

أشـــكاهلا ومظاهرهـــا، وبالعمـــل علـــى تنفيـــذ تـــدابري املواجهـــة تلـــك علـــى حنـــو منســـق   بكـــل
ومتماسك، جنباً إىل جنب مع برامج أو تدابري أوسع للتنمية االجتماعية واالقتصادية والقضـاء  

  على الفقر واحترام التنوع الثقايف وحتقيق السلم االجتماعي وإشراك مجيع فئات اجملتمع.
لتنميـة املسـتدامة وسـيادة القـانون مترابطـان ترابطـاً شـديداً ويعـزز         نسلِّم بـأنَّ ا   -٤  

ــع علــى الصــعيد        ــة شــفافة وشــاملة للجمي ــذلك، نرحِّــب بإرســاء عملي ــهما اآلخــر. ول كــل من
، الـيت هتـدف إىل وضـع أهـداف     ٢٠١٥احلكومي الدويل فيما خيص خطة التنميـة ملـا بعـد عـام     

ية العامة، وُنِقرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامـل املفتـوح   عاملية للتنمية املستدامة توافق عليها اجلمع
املعين بأهداف التنمية املستدامة، التابع للجمعية العامة، هي األساس الرئيسـي إلدمـاج أهـداف    

ــا بعــد عــام      ــة مل ــة املســتدامة يف خطــة التنمي ــه ســُينظر أيضــاً يف   ٢٠١٥التنمي ، مــع تســليمنا بأن
يف هــذا الســياق أنَّ التــرويج جملتمعــات مســاملة وخاليــة مــن    مســامهات أخــرى. ونؤكِّــد جمــدَّداً 

الفساد ومشرِكة للجميع ذو أمهية يف التنمية املستدامة، مع التشـديد علـى اتبـاع هنـج متمحـور      
حــول النــاس يــوفر ســبل العدالــة للجميــع ويــبين مؤسســات فعالــة وخاضــعة للمســاءلة وشــاملة  

  للجميع على مجيع املستويات.
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داً التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة اجلنائيـة واملؤسسـات املكوِّنـة هلـا     نؤكِّد جمدِّ  -٥  
ــام      ــا السياســي القــوي علــى القي واتِّســامها باإلنصــاف واإلنســانية واخلضــوع للمســاءلة وعزمن
بذلك، ونشجع مشاركة مجيع قطاعـات اجملتمـع وإشـراكها فعليـاً، ممـا يهيـئ الظـروف الالزمـة         

املتحـدة األوسـع، مـع إيـالء مراعـاة تامـة ملبـدأي سـيادة الـدول           للنهوض جبـدول أعمـال األمـم   
وســالمتها اإلقليميــة، والتســليم مبســؤولية الــدول األعضــاء عــن مراعــاة كرامــة اإلنســان ومجيــع 
احلقــوق اإلنســانية واحلريــات األساســية لكــل البشــر، وخصوصــاً املتــأثرين باجلرميــة والــذين قــد 

اجلنائيــة، مبــن فــيهم املستضــعفون مــن أفــراد اجملتمــع، يكونــون علــى احتكــاك مــع نظــام العدالــة 
بصرف النظر عن وضعيتهم، الذين قـد يتعرضـون ألشـكال متييـز متعـددة وشـديدة، وعـن منـع         
ومكافحة اجلرائم املدفوعـة بعـدم التسـامح أو التمييـز، أيـا كـان شـكله. وحتقيقـا لتلـك الغايـة،           

  نعتزم ما يلي:
 جمـال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة تتسـم       اعتماد سياسات وبـرامج وطنيـة يف    (أ)  

بالشــمولية وبإشــراك اجلميــع، وتأخــذ بعــني االعتبــار الكامــل مــا يوجــد مــن أدلــة ومــن عوامــل  
ــه،       ــة لإلجــرام والظــروف املســاعدة علــى حدوث أخــرى ذات صــلة، مبــا فيهــا األســباب اجلذري

بــذلك مــن معــايري األمــم  وتتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى القــانون الــدويل، وتراعــي مــا يتصــل   
املتحدة وقواعدها يف جمال منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، وضـمان التـدريب املالئـم للمـوظفني         

  املكلفني بتدعيم سيادة القانون ومحاية حقوق اإلنسان وحرياته األساسية؛
ضمان حق كل فرد يف حماكمـة منصـفة، دون إبطـاء ال داعـي لـه، أمـام هيئـة          (ب)  

ــدم      خمتصــة ومســتق  ــة علــى ق ــر ســبل الوصــول إىل العدال ــانون، ويف تيسُّ ــدة حيــددها الق لة وحماي
املساواة، مع ضمانات مبراعاة األصول اإلجرائية، وتيسُّر االسـتعانة مبحـام ومبتـرجم شـفوي إذا     

مـن حقـوق ذات صـلة؛     )أ(لزم األمـر، وضـمان مـا تـنص عليـه اتفاقيـة فيينـا للعالقـات القنصـلية         
ــوّخي احلــرص الواجــ   ــة      وَت ــدابري تشــريعية وإداري ــها؛ واختــاذ ت ــف ومكافحت ــال العن ــع أفع ب ملن

وقضــائية فعالــة ملنــع ومالحقــة ومعاقبــة مجيــع أشــكال التعــذيب وغــريه مــن أشــكال املعاملــة أو  
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وللقضاء على إمكانية اإلفالت من العقاب؛

ة القانونية من أجل توسـيع سـبل احلصـول    مراجعة وإصالح سياسات املساعد  (ج)  
على مساعدة قانونية فعالة يف اإلجراءات اجلنائية، ملن ال ميتلك موارد كافية أو عنـدما تقتضـي   
ذلك مصلحة العدالة، بوسائل منها وضـع خطـط وطنيـة يف هـذا اجملـال إذا اقتضـت الضـرورة،        

ونيــة بكــل أشــكاهلا يف مجيــع وبنــاء قــدرات لتــوفري وضــمان ســبل احلصــول علــى املســاعدة القان
––––––––––––––––– 

 .٨٦٣٨، الرقم ٥٩٦د ، اجمللجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ(  
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الشــؤون، مــع مراعــاة مبــادئ األمــم املتحــدة وتوجيهاهتــا بشــأن ســبل احلصــول علــى املســاعدة  
  )ب(القانونية يف نظم العدالة اجلنائية؛

بذل قصارى اجلهود ملنع الفساد ومكافحته، ولتنفيـذ تـدابري هتـدف إىل تعزيـز       (د)  
لنـزاهة واملسـاءلة يف نظمنـا املعنيـة بالعدالـة اجلنائيـة،      الشفافية يف اإلدارة العمومية وإىل تشجيع ا

  )ج(مبا يتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛
إدماج املسائل املتعلقة باألطفال والشباب يف جهودنـا الراميـة إىل إصـالح نظـم       )ه(  

واالسـتغالل والتعـدِّي،    العدالة اجلنائية، إدراكاً منا ألمهية محاية األطفال من مجيع أشكال العنف
مبا يتَّسق مع التزامات األطراف مبقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة، مبـا فيهـا اتفاقيـة حقـوق         

ومـع مراعـاة مـا يتصـل بـذلك مـن أحكـام اسـتراتيجيات          ) ه(وبروتوكوليها االختيـاريني،  )د(الطفل
ألطفال يف جمال منـع اجلرميـة   األمم املتحدة وتدابريها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد ا

وصوغ وتطبيق سياسـات يف جمـال العدالـة تكـون شـاملة ومتحسسـة ملشـاعر         )و(والعدالة اجلنائية؛
الطفل وتركز على ما حيقق مصلحة الطفل على الوجه األفضل، مبا يتوافق مع مبدأ عـدم اللجـوء   

كنـة، حلمايـة األطفـال    إىل حرمان األطفال من حريتهم إال كمـالذ أخـري وألقصـر مـدة مناسـبة مم     
الذين هم على احتكاك بنظام العدالـة اجلنائيـة وكـذلك األطفـال الـذين هـم يف أي حالـة أخـرى         
تتطلب إجراءات قانونية، خصوصاً فيما يتعلق بعالجهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع. ونتطلـع يف  

  م؛هذا الصدد إىل نتائج الدراسة العاملية عن األطفال اجملرَّدين من حريته
إدراج منظور جنساين يف صميم نظمنا املعنية بالعدالة اجلنائية، بصوغ وتنفيـذ    (و)  

استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع احلماية التامة للنساء والفتيات من مجيـع أشـكال العنـف،    
مبا فيها قتل النساء والفتيات ألسـباب تتعلـق بنـوع اجلـنس، مبـا يتوافـق مـع التزامـات األطـراف          

ومـع   )ح(وبروتوكوهلا االختياري، )ز(فاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةمبقتضى ات
مراعـاة الصـيغة احملدَّثــة لالسـتراتيجيات النموذجيــة والتـدابري العمليــة للقضـاء علــى العنـف ضــد       

––––––––––––––––– 
 .٦٧/١٨٧مرفق قرار اجلمعية العامة  )ب(  

 .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ج(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧املرجع نفسه، اجمللد  )د(  

 .٢٧٥٣١، الرقم ٢١٧٣و ٢١٧١املرجع نفسه، اجمللدان  ) ه(  

 .٦٩/١٩٤مرفق قرار اجلمعية العامة  )و(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ١٢٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ز(  

 .٢٠٣٧٨، الرقم ٢١٣١املرجع نفسه، اجمللد  )ح(  
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ــة    ــة اجلنائي ــع اجلرميــة والعدال ــرأة يف جمــال من ــة العامــة بشــأن قتــل النســاء     )ط(امل ــرارات اجلمعي وق
  تيات ألسباب تتعلق بنوع اجلنس؛والف

الترويج لتدابري خاصة بنوع اجلنس كجزء ال يتجزأ من سياساتنا املتعلقـة مبنـع     (ز)  
اجلرمية والعدالة اجلنائية ومعاملة اجلناة، مبا يف ذلك إعادة تأهيل اجلانيـات وإعـادة إدمـاجهن يف    

التـــدابري غـــري االحتجازيـــة اجملتمـــع، مـــع مراعـــاة قواعـــد األمـــم املتحـــدة ملعاملـــة الســـجينات و
  )ي(للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

صوغ وتنفيذ اسـتراتيجيات وخطـط وطنيـة مالئمـة وفعالـة لالرتقـاء بوضـعية          (ح)  
  املرأة يف نظم ومؤسسات العدالة اجلنائية على صعيد املراتب القيادية واإلدارية وغريها؛

ــا يف ذ       (ط)   ــانون، مب ــام الق ــع األشــخاص أم ــز تســاوي مجي ــني   تعزي ــك املســاواة ب ل
اجلنسني، لألفراد املنتمني إىل أقليات وألهايل البلدان األصليني بوسـائل منـها اتبـاع هنـج شـامل      
بالتعـاون مـع سـائر قطاعـات احلكومـة وأعضــاء اجملتمـع املـدين ذوي الصـلة ووسـائط اإلعــالم،          

  وتشجيع توظيف األفراد املنتمني لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة اجلنائية؛
تنفيــذ وتعزيــز سياســات بشــأن نـــزالء الســجون ُتركِّــز علــى التعلــيم والعمــل      (ي)  

والرعاية الطبية وإعـادة التأهيـل وإعـادة اإلدمـاج يف اجملتمـع ومنـع معـاودة اإلجـرام؛ والنظـر يف          
تطوير وتدعيم السياسات الرامية إىل دعم أُسـر السـجناء، وكـذلك تـرويج وتشـجيع اسـتخدام       

ا كـان مناسـباً، ومراجعـة أو إصـالح إجراءاتنـا اخلاصـة بالعدالـة التصـاحلية         بدائل السَّجن حيثمـ 
  وغريها من اإلجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة اإلدماج؛

تكثيف جهودنا الرامية إىل مواجهة التحـدي املتمثـل يف اكتظـاظ السـجون مـن        (ك)  
إجـــراء مراجعـــة خـــالل إصـــالحات مناســـبة لـــنظم العدالـــة اجلنائيـــة، تشـــمل، عنـــد االقتضـــاء،  

للسياسات العقابية واختاذ تدابري عملية للحدِّ من االحتجاز السـابق للمحاكمـة وتعزيـز اسـتخدام     
  اجلزاءات غري االحتجازية وحتسني سبل احلصول على املساعدة القانونية إىل أقصى مدى ممكن؛

لـدعم  اعتماد تدابري فعالة للتعرُّف على الضـحايا والشـهود ومحايتـهم وتقـدمي ا      (ل)  
واملساعدة هلم ضمن إطـار تـدابري العدالـة اجلنائيـة الـيت تسـتهدف التصـدي جلميـع اجلـرائم، مبـا           
فيها الفساد واإلرهاب، مبا يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصـلة ومـع مراعـاة معـايري األمـم      

  املتحدة وقواعدها يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية؛
––––––––––––––––– 
 .٦٥/٢٢٨مرفق قرار اجلمعية العامة  )ط(  

 .٦٥/٢٢٩مرفق قرار اجلمعية العامة  )ي( 
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ــه حنــ    (م)   ــذ َنهــج موجَّ ــع أشــكال    تنفي ــع ومكافحــة مجي و الضــحايا يهــدف إىل من
ــائر أشــكال           ــري أو س ــارة الغ ــتغالل دع ــه اس ــا في ــتغالل، مب ــراض االس ــار باألشــخاص ألغ االجت
االستغالل اجلنسي، أو السخرة أو اخلدمة القسرية، أو الرق أو املمارسات الشـبيهة بـالرق، أو   

ام ذات الصـلة مـن بروتوكـول منـع     االستعباد أو نـزع األعضـاء، وذلـك مبـا يتوافـق مـع األحكـ      
وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمِّـل التفاقيـة األمـم املتحـدة        

ومع مراعاة خطة عمل األمـم املتحـدة العامليـة ملكافحـة      )ك(ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،
والدوليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين،  والعمــل مــع املنظمــات اإلقليميــة   )ل(االجتــار باألشــخاص؛

حسب االقتضاء، على تذليل العقبات الـيت قـد تعـوق توصـيل املسـاعدة االجتماعيـة والقانونيـة        
  إىل ضحايا االجتار؛

تنفيــذ تــدابري فعالــة حلمايــة احلقــوق اإلنســانية للمهــاجرين املهــرَّبني، ال ســيما     (ن)  
اَحبني، مبــا يتوافــق مــع التزامــات األطــراف  النســاء واألطفــال، واألطفــال املهــاجرين غــري املصــ  

ــة     ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني وبروتوكوهلــا املتعلــق  )م(مبقتضــى اتفاقي
والـيت تتضـمن االلتـزام بـأال يصـبح       )ن(مبكافحة هتريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو،  

ربوتوكـول جملـرد كـوهنم هـدفاً لفعـل التـهريب،       املهاجرون ُعرضة للمالحقة اجلنائيـة يف إطـار ال  
ومبقتضى سـائر الصـكوك الدوليـة ذات الصـلة؛ وبـذل قصـارى اجلهـود ملنـع فقـدان املزيـد مـن            

  األرواح وجللب اجلناة للمثول أمام العدالة؛
تنفيـــذ تـــدابري فعالـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد مجيـــع املهـــاجرين والعمـــال    (س)  

اخلطـوات القانونيـة واإلداريـة الالزمـة ملنـع ومكافحـة اجلـرائم        املهاجرين وأسرهم، واختـاذ كـل   
  املنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛

إجراء مزيد من البحوث حول اإليذاء اإلجرامي املرتكب بـدوافع متييزيـة، أيـا      (ع)  
 كان نوعها، ومجع بيانـات عنـه، وتبـادل التجـارب واملعلومـات املتعلقـة بـالقوانني والسياسـات        
الفعالــة الــيت ميكــن أن متنــع وقــوع تلــك اجلــرائم، وجلــب اجلنــاة للمثــول أمــام العدالــة، وتقــدمي  

  الدعم للضحايا؛

––––––––––––––––– 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ك(  

 .٦٤/٢٩٣ر اجلمعية العامة قرا )ل(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )م(  

 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٤١املرجع نفسه، اجمللد  )ن(  
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النظـر يف تزويـد العــاملني يف جمـال العدالــة اجلنائيـة بتــدريب متخصِّـص لتعزيــز        (ف)  
ى فهـم  قدرهتم على التعرف على جرائم الكراهية املرتكبة بدوافع متييزية، أيا كان نوعهـا، وعلـ  

تلك اجلرائم وقمعها والتحري عنها، ومساعدهتم علـى االخنـراط بفعاليـة يف أوسـاط الضـحايا،      
  وبناء ثقة الناس وتعاوهنم مع أجهزة العدالة اجلنائية؛

تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز، مبـا فيهـا       (ص)  
لتمييز املتعلـق بنـوع اجلـنس، بوسـائل منـها تعزيـز       العنصرية والتعصُّب الديين وكره األجانب وا

الــوعي وإعــداد مــواد وبــرامج تثقيفيــة، والنظــر يف صــوغ وإنفــاذ تشــريعات مناهضــة للتمييــز،    
  حيثما اقتضى األمر؛

ــها يف       (ق)   ــة مناســبة الســتبانة القضــايا ومعاجلت العمــل، مــن خــالل إجــراءات حملي
املندرجــة ضــمن نطــاق واليتنــا القضــائية  الوقــت املناســب، علــى منــع ومكافحــة أفعــال العنــف

واملوجَّهــة ضــد الصــحفيني والعــاملني يف وســائط اإلعــالم، الــذين جتعلــهم واجبــاهتم املهنيــة          
معرَّضني بوجه خاص للترهيب واملضايقة والعنف، خصوصاً مـن جانـب اجلماعـات اإلجراميـة     

ان اخلضـوع للمسـاءلة مـن    زاعات، وضم زاعات وما بعد الن املنظمة واإلرهابيني ويف ظروف الن
خـالل حتقيقـات نـــزيهة وسـريعة وفعالـة، مبــا يتوافـق مـع التشــريعات الوطنيـة وأحكـام القــانون         

  الدويل املنطبقة؛
تـــدعيم اســـتحداث واســـتخدام األدوات والطرائـــق الراميـــة إىل زيـــادة تـــوافر    (ر)  

اجلنائيــة علــى الصــعيد  املعلومــات اإلحصــائية والدراســات التحليليــة املتعلقــة بــاإلجرام والعدالــة 
الدويل وحتسني نوعية تلك املعلومات والدراسات، من أجل قياس أثر تدابري التصدي لإلجـرام  
وتقييمه على حنو أفضل وتعزيز فعالية برامج منع اجلرمية والعدالة اجلنائيـة علـى الصـعيد الـوطين     

  واإلقليمي والدويل.
املعين بتنقيح القواعـد النموذجيـة    ب بالعمل الذي اضطلع به فريق اخلرباءنرحِّ  -٦  

وحنيط علماً مبشروع الصـيغة احملدثـة لتلـك القواعـد، الـذي أجنـزه فريـق         ،الدنيا ملعاملة السجناء
آذار/مـارس   ٥إىل  ٢اخلرباء يف اجتماعه املعقود يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف الفتـرة مـن   

نائيـة يف هـذا املشـروع املـنقَّح واختاذهـا      ، ونتطلع إىل نظر جلنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجل    ٢٠١٥
  إجراًء بشأنه.

ُنشدِّد على أنَّ توفري التعليم جلميع األطفال والشباب، مبا يف ذلك القضاء علـى    - ٧  
اُألمِّيــة، هــو ضــرورة أساســية ملنــع اجلرميــة والفســاد ولتــرويج ثقافــة قائمــة علــى االمتثــال للقــانون 
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مع مراعاة اهلوِّيات الثقافية. وُنشدِّد أيضاً يف هـذا الصـدد   تدعم سيادة القانون وحقوق اإلنسان، 
  على الدور األساسي ملشاركة الشباب يف جهود منع اجلرمية. ولذلك، نعتزم ما يلي:

تــوفري بيئــة تعلُّــم يف املــدارس تتســم باألمــان واإلجيابيــة واألمــن، مدعومــة مــن     (أ)  
ي، بوســائل منــها محايــة األطفــال مــن مجيــع أشــكال العنــف واملضــايقة والبلطجــة    اجملتمــع احمللــ

  والتعدي اجلنسي وتعاطي املخدِّرات، مبا يتوافق مع القوانني الداخلية؛
إدماج منع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة وسـائر جوانـب سـيادة القـانون يف نظمنـا          (ب)  

  التعليمية احمللية؛
ــع   (ج)   ــتراتيجيات منـ ــع السياســـات    إدمـــاج اسـ ــة يف مجيـ ــة اجلنائيـ ــة والعدالـ اجلرميـ

والربامج االجتماعية واالقتصادية ذات الصـلة، وخصوصـاً تلـك الـيت متـس الشـباب، مـع إيـالء         
  اهتمام خاص للربامج اليت تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغني اليافعني؛

ا فيـه اكتسـاب املهـارات التقنيـة     توفري إمكانية حصول اجلميع على التعليم، مبـ   (د)  
  واملهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم ِطوال احلياة لدى اجلميع.

نعتزم توطيد التعاون الدويل بصفته ركناً أساسياً يف جهودنا الراميـة إىل تعزيـز     -٨  
ــة واإلنصــاف واإلنســاني       ــة بالفعالي ــة اجلنائي ــة بالعدال ــا املعني ــة وضــمان اتســام نظمن ــع اجلرمي ة من

واخلضوع للمساءلة، وصوالً إىل منع ومكافحة مجيع اجلرائم يف هناية املطاف. ونشـجِّع الـدول   
األطراف على تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة والربوتوكـوالت   

راقبـــة امللحقـــة هبـــا واتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة ملكافحـــة الفســـاد واالتفاقيـــات الدوليـــة الـــثالث مل
املخدِّرات واالتفاقيات والربوتوكـوالت الدوليـة املتعلقـة مبكافحـة اإلرهـاب، وعلـى االسـتفادة        
مــن تلــك الصــكوك اســتفادة أجنــع، وحنــث مجيــع الــدول األعضــاء الــيت مل تصــدِّق علــى تلــك     
الصكوك أو مل تنضم إليها بعُد على النظر يف فعـل ذلـك. ونشـدِّد علـى وجـوب أن تكـون أي       

ذ ملكافحة اإلرهاب ممتثلةً جلميع التزاماتنا مبقتضى القانون الدويل. ونعتزم املضـي يف  تدابري تتخ
تعزيز التعاون الدويل على وقف االستغالل املنهجي ألعداد كبرية مـن األفـراد الـذين ُيكَرهـون     

  وُيقَسرون على العيش حتت وطأة التعدي واملهانة. ولذلك نسعى جاهدين إىل:
لتعاون الدويل واإلقليمـي علـى املضـي يف تطـوير قـدرات نظـم       تعزيز وتوطيد ا  (أ)  

العدالــة اجلنائيــة الوطنيــة، بوســائل منــها بــذل جهــود لتحــديث التشــريعات الوطنيــة وتــدعيمها   
حسب االقتضاء، وكذلك االشتراك معاً يف تدريب مـوظفي أجهـزة العدالـة اجلنائيـة يف بلـداننا      

ــاراهتم، خصوصــاً مــن أجــل تعزيــ    ــاء مبه ــة ُتعــىن    واالرتق ــة وفعال ــة قوي ز نشــوء ســلطات مركزي
بالتعاون الـدويل يف املسـائل اجلنائيـة، مبـا يف ذلـك تسـليم املطلـوبني وتبـادل املسـاعدة القانونيـة           
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ــة         ــاون ثنائي ــات تع ــرام اتفاق ــيهم، وإب ــة ونقــل األشــخاص احملكــوم عل ونقــل اإلجــراءات اجلنائي
ة تضــم ســلطات إنفــاذ القــانون  وإقليميــة عنــد االقتضــاء، ومواصــلة إنشــاء شــبكات متخصصــ  

ــدفاع ومقــدمي املســاعدة       ــة والقضــاة وحمــامي ال ــات العام ــة وأعضــاء النياب والســلطات املركزي
القانونيــة، مــن أجــل تبــادل املعلومــات وتقاُســم املمارســات اجليــدة واخلــربات الفنيــة، بوســائل    

ر االتصـال املباشـر   تشمل، عند االقتضاء، الترويج إلنشاء شبكة افتراضية عاملية، من أجل تطوي
ــادل املســاعدة         ــزاً لتقاســم املعلومــات وتب ــك، تعزي ــا أمكــن ذل ــني الســلطات املختصــة، حيثم ب

  القانونية، باستخدام منصات املعلومات واالتصاالت على أفضل وجه؛
مواصـلة دعــم تنفيـذ بــرامج بنـاء القــدرات، وتـدريب مــوظفي أجهـزة العدالــة        (ب)  

اب بكـل أشـكاله ومظـاهره، مبـا يتوافـق مـع حقـوق اإلنسـان         اجلنائية على منع ومكافحة اإلره
وحرياته األساسية، ومبا يف ذلك ما يتعلق بالتعاون الدويل يف املسائل اجلنائية ومتويـل اإلرهـاب   
واستخدام اإلنترنت ألغراض إرهابية وتدمري اإلرهابيني للتراث الثقـايف واالختطـاف للحصـول    

معاجلـة الظـروف الـيت تسـاعد علـى انتشـار اإلرهـاب،        على فدية أو بغرض االبتـزاز، وكـذلك   
والتعــاون علــى اســتبانة جمــاالت مناســبة للعمــل املشــترك، وكــذلك يف معاجلــة تلــك اجملــاالت      
ومواصلة حتليلها، بوسائل منها تبادل املعلومات وتقاُسم التجـارب واملمارسـات الفضـلى علـى     

مـن صـالت متناميـة أو حمتملـة بـني      حنو فعَّال، مـن أجـل مواجهـة مـا يوجـد يف بعـض األحيـان        
اجلرمية املنظَّمة عرب الوطنية واألنشطة غري املشروعة املتصلة باملخدِّرات وأنشـطة غسـل األمـوال    
  ومتويل اإلرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة اجلنائية من تدابري للتصدي لتلك اجلرائم؛

والدويل، هتدف إىل احليلولـة دون   اعتماد تدابري فعَّالة، على الصعيدين الوطين  (ج)  
  انتفاع اجلماعات اإلرهابية مببالغ الفدية؛

توطيد التعاون علـى الصـعيد الـدويل واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي مـن          (د)  
ــز تقاســم املعلومــات       ــها تعزي أجــل مواجهــة خطــر املقــاتلني اإلرهــابيني األجانــب، بوســائل من

دمي الــدعم اللوجســيت، حســب االقتضــاء، وأنشــطة بنــاء      العملياتيــة يف الوقــت املناســب وتقــ   
القدرات، كتلك اليت يوفِّرها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، هبـدف تقاسـم       
واعتماد املمارسات الفضلى يف حتديد هوية أولئك املقاتلني اإلرهابيني األجانب ومنـع سـفرهم   

نــع متويلــهم وحشــدهم وجتنيــدهم وتنظــيمهم،     مــن الــدول األعضــاء أو إليهــا أو عربهــا، وم    
ومواجهة التطرُّف املقترن بالعنف ونشر األفكـار الراديكاليـة اجلاحنـة إىل العنـف، اللـذين ميكـن       
ــات       ــة التوجُّهـ ــرامج ملكافحـ ــذ بـ ــة إىل تنفيـ ــا الراميـ ــز جهودنـ ــاب، وتعزيـ ــيا إىل اإلرهـ أن يفضـ

يشـارك يف متويـل أفعـال إرهابيـة أو      الراديكالية، والعمل على أن يقـدَّم إىل العدالـة أي شـخص   
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التخطــيط أو اإلعــداد هلــا أو ارتكاهبــا أو دعمهــا، امتثــاالً لاللتزامــات الــيت يقضــي هبــا القــانون    
  الدويل، وكذلك أحكام القانون الداخلي املنطبقة؛

تنفيذ تدابري فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكـذلك نقـل املوجـودات      )ه(  
إىل اخلارج وغسلها، وتـدعيم التعـاون الـدويل واملسـاعدة املقدَّمـة إىل الـدول        املتأتية من الفساد

األعضاء يف جمال التعرُّف على تلك املوجودات وجتميدها أو حجزهـا، وكـذلك اسـتردادها أو    
إعادهتــا، وفقــاً ألحكــام اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وخصوصــاً فصــلها اخلــامس،   

لى مواصلة مناقشة طرائـق مبتكـرة لتحسـني تبـادل املسـاعدة القانونيـة       والعمل يف هذا الصدد ع
من أجل تسريع إجراءات استرداد املوجودات وزيادة فرص جناحهـا، مـع االسـتفادة أيضـاً مـن      
التجارب واملعـارف املكتسـبة مـن خـالل تنفيـذ مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة، التابعـة           

  خدِّرات واجلرمية والبنك الدويل؛ملكتب األمم املتحدة املعين بامل
استحداث استراتيجيات ملنع ومكافحة مجيع التـدفُّقات املاليـة غـري املشـروعة،       (و)  

وتأكيد احلاجـة العاجلـة إىل اعتمـاد تـدابري أجنـع ملكافحـة اجلـرائم االقتصـادية واملاليـة، مبـا فيهـا            
 جوانبــها عــرب الوطنيــة االحتيــال، وكــذلك اجلــرائم الضــريبية وجــرائم الشــركات، خصوصــاً يف

  ذات الصلة؛
تدعيم اإلجراءات القائمـة، أو اعتمـاد إجـراءات جديـدة عنـد االقتضـاء، ملنـع          (ز)  

غســل األمـــوال ومكافحتـــه علــى حنـــو أجنـــع، وتعزيـــز التــدابري الراميـــة إىل كشـــف العائـــدات    
جـد يف مـالذات   اإلجرامية، مبا فيها األموال وسائر املوجودات اليت ال ُيعَرف منشـؤها والـيت تو  

آمنـــة، واقتفـــاء أثـــر تلـــك األمـــوال واملوجـــودات وجتميـــدها وحجزهـــا واســـتردادها، بغـــرض  
مصادرهتا يف هناية املطاف، مبا يف ذلك مصادرهتا بدون االستناد إىل إدانة، عنـد االقتضـاء، ومبـا    

  يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف يف العائدات املصادرة؛
اســتحداث وتنفيــذ آليــات مناســبة إلدارة املوجــودات اجملمــدة أو احملجــوزة أو    (ح)  

املصادرة اليت هي عائدات إجرامية وللحفـاظ علـى قيمـة تلـك املوجـودات وحالتـها، وكـذلك        
توطيد التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية واستكشـاف ُسـبل تقـدمي الـدول، بعضـها إىل بعـض،       

  إلجراءات املدنية واإلدارية اليت تستهدف مصادرة تلك املوجودات؛قدراً مماثالً من العون يف ا
اختاذ تدابري مالئمة ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص وهتريب املهاجرين، مـع    (ط)  

محاية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً هلذين النوعني مـن اجلـرائم، باختـاذ كـل مـا يلـزم مـن        
م الربوتوكـولني ذوي الصـلة، حسـب االقتضـاء، وتوطيـد      خطوات قانونية وإدارية وفقاً ألحكـا 
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التعــاون والتنســيق فيمــا بــني األجهــزة علــى الصــعيد الــوطين، وكــذلك توثيــق التعــاون الثنــائي    
  واإلقليمي واملتعدِّد األطراف؛

النظر يف القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن اجلرائم املتعلقة باالجتـار باألشـخاص     (ي)  
ــاجرين   ــب امله ــد ومصــادرة       وهتري ــاء وجتمي ــة هبــدف اقتف ــات مالي ــا، بتحرِّي ــة مرتكبيه ومالحق

العائدات املتأتية من تلك اجلرائم، ويف اعتبار تلك األفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل األمـوال،  
  وكذلك يف تعزيز التنسيق وتقاسم املعلومات بني األجهزة ذات الصلة؛

اد تــدابري فعَّالــة ملنــع ومكافحــة  القيــام، حســب االقتضــاء، باســتحداث واعتمــ   (ك)  
صنع األسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناهتا والذخرية، وكذلك املتفجرات، واالجتار هبـا بصـورة   
غــري مشــروعة، بوســائل منــها تنظــيم محــالت توعيــة هتــدف إىل القضــاء علــى االســتخدام غــري   

ع الـدول األطـراف   املشروع لألسلحة النارية وصنع املتفجرات بصورة غـري مشـروعة، وتشـجي   
ــا        ــذخرية واالجتــار هب ــا ومكوِّناهتــا وال ــة وأجزائه يف بروتوكــول مكافحــة صــنع األســلحة الناري

 )س(بصورة غري مشروعة، املكمِّل التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة،      
ت املتاحـة، مبـا فيهـا    على تدعيم تنفيذ ذلك الربوتوكول بوسائل منها النظر يف اسـتخدام األدوا 

ــذلك          ــة، وك ــلحة الناري ــر األس ــاء أث ــظ الســجالت، تســهيالً القتف ــات الوســم وحف تكنولوجي
أجزائها ومكوِّناهتا والذخرية حيثما أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقـات اجلنائيـة يف جـرائم    

ري املشـروع  االجتار غري املشروع باألسلحة النارية، ودعـم تنفيـذ برنـامج العمـل ملنـع االجتـار غـ       
 )ع(باألسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفـة بكـل جوانبـه ومكافحـة ذلـك االجتـار والقضـاء عليـه،        

والتنويــه مبــا قدَّمتــه الصــكوك املوجــودة بشــأن هــذه املســألة، وبشــأن املســائل املتصــلة هبــا، مــن  
  مسامهات على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

كلة املخـدِّرات العامليـة، باالسـتناد إىل    تكثيف جهودنا الراميـة إىل معاجلـة مشـ     (ل)  
مبــدأ املســؤولية العامــة واملشــتركة وباتِّبــاع هنــج شــامل ومتــوازن، بوســائل منــها تعزيــز فعاليــة    
التعاون الثنائي واإلقليمي والدويل فيما بـني السـلطات القضـائية وسـلطات إنفـاذ القـانون، مـن        

إنتاج املخدِّرات واالجتار به بصـورة غـري    أجل مكافحة ضلوع اجلماعات اإلجرامية املنظَّمة يف
مشروعة وما يتصل بذلك من أنشـطة إجراميـة، واختـاذ خطـوات للحـدِّ مـن العنـف املصـاحب         

  لالجتار باملخدِّرات؛

––––––––––––––––– 
 .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٣٢٦املرجع نفسه، اجمللد  )س(  

سلحة اخلفيفة بكل جوانبه، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واأل )ع(  
 .٢٤)، الفصل الرابع، الفقرة A/CONF.192/15( ٢٠٠١متوز/يوليه  ٢٠‐٩نيويورك، 
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مواصــلة استكشــاف مجيــع اخليــارات املتعلقــة بإنشــاء آليــة أو آليــات مالئمــة      (م)  
املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة       وفعَّالة ملساعدة مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم  

  على استعراض تنفيذ تلك االتفاقية والربوتوكوالت امللحقة هبا على حنو فعَّال وناجع؛
دعوة الدول األعضاء إىل االستفادة مـن معاهـدات األمـم املتحـدة النموذجيـة        (ن)  

اتفاقات مع دول أخـرى، واضـعةً   بشأن التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية عند النظر يف صوغ 
يف اعتبارهـا قيمـة تلـك املعاهـدات كـأدوات مهمـة لتطـوير التعـاون الـدويل، ودعـوة جلنـة منــع            
ــم املتحــدة         ــة إىل اســتبانة معاهــدات األم ــا الرامي ــة إىل مواصــلة مبادرهت ــة اجلنائي ــة والعدال اجلرمي

  الواردة من الدول األعضاء.النموذجية اليت قد حتتاج إىل حتديث، باالستناد إىل املسامهات 
نسعى إىل التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم االقتصادي واالجتماعي والتكنولـوجي    - ٩  

قوة إجيابية تعزِّز جهودنا الرامية إىل منع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة والناشـئة.       
تطرحـه تلـك اجلـرائم مـن أخطــار     ونـدرك مسـؤوليتنا املتمثلـة يف التصـدِّي علـى النحـو املناسـب ملـا         

  مستجدة وناشئة. ولذلك نسعى جاهدين إىل:
ــة       (أ)   اســتحداث وتنفيــذ تــدابري مضــادة شــاملة علــى صــعيد منــع اجلرميــة والعدال

اجلنائية، تشمل تدعيم قدرات أجهزتنا القضائية ومؤسساتنا املعنية بإنفاذ القانون، والقيـام عنـد   
وإداريـة ملنـع ومكافحـة أشـكال اإلجـرام اجلديـدة واملسـتجدة        االقتضاء باعتماد تدابري تشـريعية  

والناشئة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، آخـذين بعـني االعتبـار نطـاق انطبـاق اتفاقيـة       
األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظَّمـة عـرب الوطنيـة فيمـا خيـص "اجلـرائم اخلطـرية"، وذلـك مبـا           

  يتوافق مع التشريعات الوطنية؛
استكشاف تدابري خاصة هتدف إىل توفري بيئة سيربانية آمنة ومتينـة؛ وإىل منـع     (ب)  

ومكافحة األنشطة اإلجرامية الـيت تنفَّـذ عـرب اإلنترنـت، مـع إيـالء اهتمـام خـاص لسـرقة اهلويـة           
والتجنيد لغرض االجتار باألشخاص وحلماية األطفال مـن االسـتغالل والتعـدِّي عـرب اإلنترنـت،      

عــاون بــني أجهــزة إنفــاذ القــانون علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل، ألغــراض منــها  وتوطيــد الت
املـــواد اخلالعيـــة املتعلقـــة باألطفـــال،  التعـــرُّف علـــى الضـــحايا ومحايتـــهم بوســـائل منـــها إزالـــة

ــن الشــبكات           ــز أم ــن اإلنترنــت، وتعزي ــال، م ــى األطف ــدِّي اجلنســي عل وخصوصــاً صــور التع
حتيـة ذات الصـلة، والسـعي إىل تقـدمي مسـاعدة تقنيـة طويلـة        احلاسوبية وصون سـالمة الـبىن الت  

األمد وخدمات لبناء قدرات السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرهتا علـى التصـدِّي للجـرائم    
الســيربانية، مبــا يف ذلــك منــع كــل أشــكال تلــك اجلــرائم وكشــفها والتحــرِّي عنــها ومالحقــة     

اخلـرباء احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية       مرتكبيها. وننوِّه، إىل جانـب ذلـك، بأنشـطة فريـق    
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املعين بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة اجلرمية السيربانية وتدابري التصدِّي هلا من جانب الـدول  
األعضاء واجملتمع الدويل والقطاع اخلاص، وندعو جلنة منع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة إىل النظـر     

، مســـتنِداً إىل عملـــها، تبـــادل املعلومـــات عـــن يف إصـــدار توصـــية بـــأن يواصـــل فريـــق اخلـــرباء
ــة دراســة      ــدويل، بغي ــة والتعــاون ال ــة واملمارســات الفضــلى واملســاعدة التقني التشــريعات الوطني
اخليارات املتاحة لتدعيم التدابري القانونية أو غري القانونية املتخذة حاليا على الصـعيدين الـوطين   

  قتراح تدابري جديدة هلذا الغرض؛والدويل ملواجهة اجلرمية السيربانية وا
تــدعيم وتنفيــذ تــدابري شــاملة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل     (ج)  

التصــدِّي لالجتــار غــري املشــروع باملمتلكــات الثقافيــة، بغيــة تــوفري أوســع قــدر ممكــن مــن التعــاون 
خليـة الراميـة إىل مكافحـة    الدويل على التصدِّي لتلك اجلرمية، ومراجعـة وتـدعيم التشـريعات الدا   

االجتــار باملمتلكــات الثقافيــة، حيثمــا اقتضــى األمــر، مبــا يتوافــق مــع التزاماتنــا مبقتضــى الصــكوك   
الدولية، مبا فيها، حسب االقتضاء، االتفاقية املتعلقة بالوسائل اليت تسـتخدم حلظـر ومنـع اسـترياد     

، ومــع مراعــاة ١٩٧٠لعــام  )ف(وتصــدير ونقــل ملكيــة املمتلكــات الثقافيــة بطرائــق غــري مشــروعة
املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة بشــأن تــدابري منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق باالجتــار            

ومواصــلة مجــع وتقاســم املعلومــات   )ص(باملمتلكــات الثقافيــة ومــا يتصــل بــه مــن جــرائم أخــرى،  
االجتـار الـذي َتضـلُع فيـه     والبيانات اإلحصائية عـن االجتـار باملمتلكـات الثقافيـة، وخصوصـاً عـن       

مجاعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية، ومواصلة النظر يف إمكانية االستفادة مـن املعاهـدة   
 )ق(النموذجيــة ملنــع جــرائم انتــهاك التــراث الثقــايف للشــعوب املــوروث يف شــكل ممتلكــات منقولــة

انيــة إدخــال حتســينات عليهــا، يف واملعــايري والقواعــد الدوليــة املوجــودة يف هــذا امليــدان، ويف إمك 
تعاون وثيق مع منظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة          

  وسائر املنظمات الدولية املختصة، ضماناً لتنسيق اجلهود يف سبيل الوفاء بوالية كل منها؛
ضــرية وغريهــا مــن إجـراء مزيــد مــن البحــوث حــول الصـالت بــني اجلرميــة احل    (د)  

مظــاهر اجلرميــة املنظَّمــة يف بعــض البلــدان واملنــاطق، مبــا فيهــا اجلــرائم الــيت ترتكبــها العصــابات، 
ــة ملنــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة،      وتبــادل التجــارب املكتســبة يف تنفيــذ بــرامج وسياســات فعَّال

ألعضـاء وبينـها وبـني    وكذلك املعلومات املتعلقة بتلك الربامج والسياسـات، فيمـا بـني الـدول ا    
––––––––––––––––– 
 .١١٨٠٦، الرقم ٨٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ف(  

 .٦٩/١٩٦مرفق قرار اجلمعية العامة  )ص(  

أيلول/سبتمرب  ٧ –آب/أغسطس  ٢٧رمني، هافانا، مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية ومعاملة اجمل )ق(  
)، الفصل األول، A.91.IV.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  األمانة العامة ن إعدادم: تقرير ١٩٩٠
 ، املرفق.١- باء  الباب
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ــأثري اجلرميــة احلضــرية والعنــف      ــة ذات الصــلة، مــن أجــل معاجلــة ت ــة واإلقليمي املنظمــات الدولي
املرتبط بالعصابات على فئات سكانية وأمـاكن معينـة، مـن خـالل هنـوج مبتكـرة تعـزِّز إشـراك         

  يف اجملتمع؛ مجيع فئات اجملتمع وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج املراهقني والشباب
اعتمــاد تــدابري فعَّالــة ملنــع ومكافحــة املشــكلة اخلطــرية املتمثِّلــة يف اجلــرائم الــيت   )ه(  

تــؤثِّر علــى البيئــة، مثــل االجتــار باألحيــاء الربيــة، مبــا فيهــا النباتــات واحليوانــات احملميــة باتفاقيــة   
واخلشـب واملنتجـات    )ر(راض،التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربيـة املهـدَّدة بـاالنق   

ــدعيم التشــريعات       اخلشــبية والنفايــات اخلطــرة، وكــذلك الصــيد غــري املشــروع، مــن خــالل ت
والتعاون الدويل وبناء القدرات وتدابري العدالة اجلنائيـة وجهـود إنفـاذ القـانون الـيت تسـتهدف،       

وغســل األمــوال  ضــمن مجلــة أمــور، التصــدِّي ألنشــطة اجلرميــة املنظَّمــة عــرب الوطنيــة والفســاد   
  املرتبطة بذلك النوع من اجلرائم؛

ضمان امتالك مؤسساتنا املعنيـة بإنفـاذ القـانون والعدالـة اجلنائيـة مـا يلـزم مـن           (و)  
خــربات فنيــة وقــدرات تقنيــة ملواجهــة أشــكال اإلجــرام اجلديــدة واملســتجدة هــذه، يف تعــاون     

  ملايل واهليكلي الالزم؛وتنسيق وثيقني فيما بينها، وتزويد تلك املؤسسات بالدعم ا
مواصل حتليل وتبادل املعلومـات واملمارسـات املتعلقـة بأشـكال ناشـئة أخـرى         (ز)  

للجرمية املنظَّمة عرب الوطنية ذات تأثريات متباينة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، هبدف منـع  
األشـكال،   اجلرمية ومكافحتها على حنو أجنـع وتـدعيم سـيادة القـانون. وميكـن أن تشـمل هـذه       

حســب مقتضــى احلــال، هتريــب البتــرول ومشــتقاته، واالجتــار باملعــادن واألحجــار الثمينــة،         
والتعدين غـري املشـروع، وتزييـف السـلع ذات العالمـات التجاريـة، واالجتـار بأعضـاء اإلنسـان          

  )ش(وَدِمه وأنسجته، والقرصنة واجلرائم املنظَّمة عرب الوطنية املرتكبة يف البحر.
ــدعم  -١٠   ــة      ن ــع اجلرمي ــة تشــاورية وتشــاركية يف جمــال من ــذ عملي اســتحداث وتنفي

والعدالــة اجلنائيــة مــن أجــل إشــراك مجيــع أعضــاء اجملتمــع، مبــن فــيهم أولئــك املعرَّضــون خلطــر    
اإلجــرام واإليــذاء، جلعــل جهودنــا الوقائيــة أكثــر فعاليــة واســتثارة ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة     

ومسؤوليتنا علـى مجيـع املسـتويات يف جمـال اسـتحداث وتنفيـذ       اجلنائية. وندرك دورنا القيادي 
اســتراتيجيات ملنــع اجلرميــة وسياســات للعدالــة اجلنائيــة علــى الصــعيدين الــوطين ودون الــوطين.  
وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك االستراتيجيات واتسامها باإلنصاف يتطلَّب منا اختـاذ تـدابري   

لقطاع اخلـاص واملؤسسـات األكادمييـة، مبـا فيهـا شـبكة املعاهـد        لضمان إسهام اجملتمع املدين وا
––––––––––––––––– 
 .١٤٥٣٧، الرقم ٩٩٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )ر(  

 .٢٢/٦ة والعدالة اجلنائية يف قرارها حسبما عرَّفتها جلنة منع اجلرمي )ش(  
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املنتسبة إىل برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وكذلك وسائط اإلعالم وسـائر  
  اجلهات املعنية ذات املصلحة، يف صوغ وتنفيذ سياسات منع اجلرمية. ولذلك نسعى إىل:

االقتصـادية،  -ج شاملة تعـزز التنميـة االجتماعيـة   ختطيط وتنفيذ سياسات وبرام  (أ)  
مــع التركيــز علــى منــع اجلرميــة، مبــا فيهــا اجلرميــة احلضــرية والعنــف، وتقــدمي الــدعم إىل الــدول     
ــادل التجــارب      ــة هلــذا الغــرض، خصوصــاً مــن خــالل تب األعضــاء األخــرى يف مســاعيها املبذول

يف احلـدِّ مـن اإلجـرام والعنـف مـن      واملعلومات ذات الصلة عن السياسات والربامج اليت جنحت 
  خالل السياسات االجتماعية؛

استحداث بـرامج توعيـة لتوصـيل القـيم األساسـية، تسـتند إىل سـيادة القـانون،           (ب)  
وُتدَعم بربامج تثقيفية، وُتشفَع بسياسات اقتصادية واجتماعية تعزِّز املسـاواة والتضـامن والعـدل،    

  فادة منهم كعناصر مساعدة على التغيري اإلجيايب؛ومد يد العون إىل الشباب بغية االست
التــرويج لثقافــة ِعماُدهــا االمتثــال للقــانون تقــوم علــى محايــة حقــوق اإلنســان    (ج)  

وســيادة القــانون وتراعــي يف الوقــت نفســه اهلويــة الثقافيــة، مــع إيــالء اهتمــام خــاص لألطفــال   
برينا الوقائيــة الــيت تســتهدف والشــباب، والتمــاس دعــم اجملتمــع املــدين، وتكثيــف جهودنــا وتــدا

األسر واملدارس واملؤسسـات الدينيـة والثقافيـة واملنظمـات اجملتمعيـة والقطـاع اخلـاص وتسـتغل         
  كامل إمكاناهتا من أجل معاجلة األسباب االجتماعية واالقتصادية اجلذرية لظاهرة اإلجرام؛

ــن  (د)   ــرويج إلدارة الـ ــوار    التـ ــويته مـــن خـــالل احلـ ــاعي وتسـ وآليـــات زاع االجتمـ
املشاركة اجملتمعية، بوسـائل منـها توعيـة النـاس ومنـع اإليـذاء وزيـادة التعـاون بـني عامـة النـاس            

  والسلطات املختصة واجلمعيات األهلية وتشجيع العدالة التصاحلية؛
تعزيــز ثقــة النــاس يف نظــم العدالــة اجلنائيــة مــن خــالل منــع الفســاد والتــرويج     )ه(  

عزيز الكفاءة املهنية والرقابة يف مجيع قطاعـات نظـام العدالـة    حلماية حقوق اإلنسان، وكذلك ت
  اجلنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته الحتياجات مجيع األفراد وحقوقهم؛

استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات املعلومـات واالتصـاالت التقليديـة      (و)  
مية والعدالـة اجلنائيـة، ألغـراض منـها     واجلديدة يف صوغ سياسات وبرامج لتدعيم نظم منع اجلر
  استبانة املسائل املتعلقة بسالمة الناس وتعزيز مشاركتهم؛

ــة      (ز)   ــة يف جمــال منــع اجلرميــة والعدال التــرويج لتحســني نظــم احلكومــة اإللكتروني
ــدة لتســهيل        ــات اجلدي ــاس، وتشــجيع اســتخدام التكنولوجي ــز مشــاركة الن ــة تعزي ــة، بغي اجلنائي
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الشراكات بني أفراد الشرطة واجملتمعات احمللية الـيت خيـدموهنا، وكـذلك تقاُسـم     التعاون وإقامة 
  املمارسات اجليدة وتبادل املعلومات عن اخلفارة اجملتمعية؛

تــدعيم الشــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال منــع ومكافحــة           (ح)  
  اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره؛

ى حمتوى القانون متيسِّراً لعامـة النـاس، وتعزيـز    التكفُّل بأن يكون االطالع عل  (ط)  
  شفافية احملاكمات اجلنائية حسبما يكون مناسباً؛

إرساء ممارسات وتدابري لتشجيع الناس، ال سـيما الضـحايا، علـى التبليـغ عـن        (ي)  
احلوادث اإلجرامية والفساد ومتابعة ما جيري بشأهنا، أو تدعيم املمارسات والتـدابري املوجـودة   

  ا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابري حلماية املبلِّغني والشهود؛هبذ
النظر يف التشارك مع املبادرات اجملتمعية ودعمها، وتعزيـز مشـاركة املـواطنني      (ك)  

بصــورة فعالــة يف ضــمان ُســبل الوصــول إىل العدالــة للجميــع، مبــا يف ذلــك وعــيهم حبقــوقهم،     
ة، بوسـائل منـها تـوفري فـرص للخدمـة اجملتمعيـة       وكذلك إشراكهم يف منع اجلرمية ومعاملة اجلنا

ودعــم إعــادة إدمــاج اجلنــاة يف اجملتمــع وإعــادة تأهيلــهم، والعمــل يف هــذا الشــأن علــى تشــجيع 
تقاُسم املمارسات الفضلى وتبادل املعلومات عن سياسات وبرامج إعادة اإلدمـاج االجتمـاعي   

  ام واخلاص؛ذات الصلة وعما يتصل بذلك من شراكات بني القطاعني الع
تشجيع مشاركة القطـاع اخلـاص الفعالـة يف منـع اجلرميـة، وكـذلك يف بـرامج          (ل)  

اإلشراك االجتماعي وخمططات تعزيز فرص احلصـول علـى عمـل أمـام أفـراد اجملتمـع الضـعفاء،        
  مبا فيهم الضحايا واملطلَق سراحهم من السجون؛

وكـــذلك علـــوم  بنـــاء وصـــون القـــدرات الالزمـــة لدراســـة ظـــاهرة اإلجـــرام،  (م)  
االســتدالل اجلنــائي وإصــالح اجلــاحنني، واالســتفادة مــن اخلــربات العلميــة املعاصــرة يف صــوغ    

  السياسات والربامج واملشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
إذ نواصل جهودنا الرامية إىل حتقيق األهداف الواردة يف هذا اإلعالن وتعزيـز    -١١  

ن والتكفُّل بأن تكون نظمنا املعنية مبنع اجلرمية والعدالـة  التعاون الدويل والتمسُّك بسيادة القانو
ــة وجــود سياســات        ــة ومنصــفة وإنســانية وخاضــعة للمســاءلة، نؤكــد جمــدَّداً أمهي ــة فعال اجلنائي
وبرامج وافية بالغرض وطويلة األمد ومستدامة وفعالة لتقدمي املساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات.    

  ولذلك، نسعى جاهدين إىل:
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اصلة تقدمي متويل كاٍف وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيـذ بـرامج   مو  (أ)  
فعالة ملنع ومكافحة اإلجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناًء على طلب الدول األعضاء، واسـتناداً  
ــيم الحتياجاهتــا وأولوياهتــا اخلاصــة، يف تعــاوٍن وثيــق مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعــين       إىل تقي

  مية؛باملخدِّرات واجلر
دعــوة مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة وشــبكة املعاهــد           (ب)  

املنتسبة إىل برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ومجيـع كيانـات األمـم املتحـدة          
واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة ذات الصــلة إىل أن تواصــل، لــدى أداء مهــام واليتــها، التنســيق  

عاون مع الدول األعضـاء مـن أجـل اختـاذ تـدابري فعالـة للتصـدي للتحـدِّيات املواَجهـة علـى           والت
الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والعــاملي، وكــذلك تــدعيم فعاليــة مشــاركة النــاس يف شــؤون منــع    

  اجلرمية والعدالة اجلنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ الربامج وتنفيذها.
أنَّ مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرميـة يظـل شـريكاً    نؤكِّد جمدَّداً   -١٢  

  أساسياً لتحقيق تطلعاتنا يف ميدان منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ولتنفيذ أحكام هذا اإلعالن.
نرحِّب مع التقدير بالعرض املقدَّم من حكومة اليابـان الستضـافة مـؤمتر األمـم       -١٣  

  .٢٠٢٠جلرمية والعدالة اجلنائية، الذي سُيعقد يف عام املتحدة الرابع عشر ملنع ا
نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، ملـا أبدتـه مـن حفـاوة وكـرم        -١٤  

  ضيافة، وما وفَّرته للمؤمتر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
 


